
Simplifique suas operações de chargeback e prevenção 
de fraudes aproveitando nossa equipe de analistas  
altamente treinados

A escolha clara para comerciantes que buscam implementar operações de prevenção 
contra fraudes e programas de chargeback
Accertify Managed Services unem nossas soluções e plataformas líder de gerenciamento de chargeback e contra fraudes sob o gerenciamento operacional 
direto de especialistas treinados da Accertify. Nossa equipe passa a ser uma extensão da sua organização, oferecendo cobertura ampla e especializada 
com base em seus requisitos de negócios – alcançando ótimos resultados sem custos adicionais.

Com Accertify Managed Services, as empresas obtêm todos os recursos de que precisam, quando precisam deles, reduzindo custos, aumentando a 
eficiência e fortalecendo resultados.

Abrangentes serviços gerenciados sem custos adicionais
Nossa equipe de Managed Services é composta por um grupo dedicado e em rápido crescimento 
de analistas altamente treinados, com experiência operacional nos principais setores, como de 
viagens, ingressos, varejo, digital e mais. Essa equipe opera todos os dias do ano, ininterruptamente, 
fornecendo serviços multilíngues em nome de nossos clientes comerciantes no mundo inteiro. A 
equipe da Accertify analisa milhões de transações e evita que os clientes sofram fraudes que somam 
milhões de dólares todos os anos. Nosso moderno data center de Managed Services tem segurança 
e monitoramento ininterruptos, assim como requisitos rígidos de processos para a equipe e uma 
infraestrutura completamente certificada para dar a você total paz de espírito.

Estenda a sua equipe
Accertify Managed Services aceleram seus 
esforços de prevenção de fraudes e ajudam a 
reduzir os custos de chargebacks, sem adição 
de equipe interna.

Obtenha especialistas 
dedicados
Sua empresa terá uma equipe dedicada 
de analistas e um supervisor com ampla 
experiência e com o compromisso de entender 
seus negócios e trazer resultados rápidos.

Obtenha vigilância 
constante
A Accertify fornece a você uma experiente e 
abrangente cobertura operacional todos os 
dias da semana, incluindo feriados, a partir de 
nossas instalações de alta tecnologia.

Um portfólio de serviços para atender a seus requisitos

MANAGED SERVICES

Accertify Managed Services contam com especialistas em fr audes e chargebacks para lidar 
c om o pr ocessamento durante períodos de pic o ou ininterruptamente, com base em suas 
nec essidades de negócios.



A Accertify Inc., uma subsidiária integral da American Express, é líder no fornecimento de soluções na prevenção de fraudes, gerenciamento de chargebacks e gateway de pagamentos para clientes que atuam 
no comércio em diversos setores, no mundo inteiro. O conjunto de produtos e serviços da Accertify ajuda empresas de comércio eletrônico a expandir seus negócios ao reduzir o custo total de fraudes, 
simplificar processos de negócios e, em última instância, aumentar a receita. Para completar essas soluções, a Accertify também oferece aos clientes o melhor portfólio do setor, com serviços profissionais, de 
suporte e gerenciados, que capacitam empresas a se concentrarem no crescimento de seus negócios, e não na tecnologia de seus sistemas de comércio eletrônico. Para obter mais informações, visite www.
accertify.com. 

Sede mundial da Accertify nos EUA 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Escritório: 630 735 4400 
Ligação gratuita: 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Accertify Europa, Oriente Médio e África 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
Londres, SW1W 9AX UK  
Escritório: +44 20 3684 7019 
Ligação gratuita (UK): 080 0587 2045 
emea@accertify.com

Accertify América Latina 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Fone: + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Accertify Ásia-Pacífico 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Ligação gratuita: 1800 656 984 
japa@accertify.com

Serviços fornecidos
Plataforma operacional

• Implementado na forma de software como 
serviço (Software-as-a-Service, SaaS)

• Suporte para Fraud Management e 
Chargeback Management como serviços 
independentes ou implementados como 
uma solução integrada

Equipe completa de especialistas

• Analistas altamente treinados

• Todos com experiência operacional em 
setores importantes

• Suporte disponível ininterruptamente

• Fornecimento de suporte multilíngue

Principais responsabilidades –  
Fraud Management

• Priorizar, analisar, solucionar transações 
com suspeita de fraude

• Realizar uma análise contínua de fraudes 
para determinar novas regras de fraude 
para aumentar a eficiência da triagem

• Manter o modelo de risco geral na 
plataforma de gerenciamento contra 
fraudes

• Fornecer abrangentes operações regulares 
e relatórios de tendências

Principais responsabilidades – 
Chargeback Management

• O cancelamento rápido permite que 
comerciantes cancelem e reembolsem 
rapidamente compras não autorizadas

• Representação completa, pontual e bem-
sucedida de chargebacks

•  Fornecer feedback de valor para aprimorar 
os programas de prevenção de fraudes e 
chargebacks do cliente

•  Analisar e realizar a correspondência entre 
relatórios e transações

•  Alavancar dados de chargebacks para 
atualizar o banco de dados

ACCERTIFY® MANAGED SERVICES

A Accertify fornece amplos serviços gerenciados da maneira 
como você precisa deles
Accertify Managed Services podem atender a praticamente quaisquer requisitos do cliente com duas 
ofertas de serviço diferentes.

Complete Managed Services 
A maioria dos clientes dos Accertify Managed Services aproveita os benefícios de um programa de 
Complete Managed Services, liberando recursos importantes para se concentrarem em atividades 
importantes de negócios. Esses comerciantes reconhecem o grande valor da simplificação dos 
processos internos e do benefício de seus programas de chargebacks e prevenção contra fraudes 
serem completamente gerenciados por um líder do setor.

Partial Managed Services 
Um número crescente de clientes está buscando os benefícios dos Partial Managed Services, que 
os capacitam a complementar suas equipes existentes de chargebacks e prevenção de fraudes 
com suporte adicional da Accertify em finais de semana, feriados ou períodos de pico. Também há 
cobertura disponível para eventos planejados ou não, como mau clima, eventos da empresa e férias 
ou licenças de funcionários.

Nossas modernas instalações e nossa plataforma de nível empresarial proporcionam 
operações seguras 
Accertify Managed Services fazem bom proveito de nossa infraestrutura global com certificação PCI 
DSS nível 1 e ISO 27001 e nossa poderosa Plataforma Interceptas® de gerenciamento de dados para 
promover o processamento dimensionável, confiável e global de todas as transações.

Aproveite a vantagem Accertify com serviços de  
classe mundial
A Accertify possibilita que você se concentre menos na tecnologia e mais em atingir o  
sucesso nos negócios.

• Accertify® Professional Services. Nós alavancamos décadas de experiência conjunta em uma 
ampla gama de setores para maximizar os resultados e o retorno do investimento dos clientes.

• Accertify® Managed Services. Os experientes especialistas em prevenção de fraudes e 
chargeback da Accertify alcançam ótimos resultados sem a necessidade de gastos adicionais.

• Accertify® Support Services. Uma equipe de suporte global altamente treinada garante que os 
problemas sejam resolvidos rapidamente para que você possa se concentrar em seus negócios, 
não na tecnologia por trás deles.
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